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PERUBAHAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 

YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA 
(2008-2010) 

 
By:  

Siti Amiyanti 

Abstract 

This studyaimed to determinewhether thecurrent ratio, debt to equity ratio, grossprofit 
marginandtotalasset turnover, individually and togetherinfluentialin 
predictingchanges inearningsin manufacturing companies.Source ofdata usedare 
secondary data fromfinancial statementsof manufacturingcompaniesthat go 
publicarepublishedinICMD. The population used is the manufacturing company goes 
public listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2008-2010. The sample 
taken was the financial report of manufacturing companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange in the period 2008-2010 as many as 40 companies. The sample was 
selected by purposive sampling. The test of hypothesis by using multiple linier 
regression analysis by test t, F and the coefficients determination (R²). 

The resultsare knowncurrent ratioobtain from the value of  t hitung =2,065 >1,984(p = 
0,041<0,05); thussignificantin predictingchanges inmanufacturingprofits. 
Debttoequity ratioobtainedthe value thitung =4.896>1.984(p = 0,000< 0,05), 
sosignificantin predictingchanges inmanufacturingprofits. Gross profit margin 
obtained the value t hitung = 2,540> 1,984 (p = 0,012<0,05), so significant in predicting 
changes in manufacturing profits. Total asset turnover obtained the value t hitung = 
3,156 > 1,984 (p = 0,002<0,05), so significant in predicting changes in manufacturing 
profits.Calculation resultsobtainedFcount= 13,868>2,45(p = 0.000<0.05), sothe 
current ratio, debt to equity ratio, grossprofit marginandtotalasset 
turnovertogetherinfluentialin predictingchanges incorporate profitsmanufacturing.The 
result of calculation is obtained bythe coefficient of determination(R ²) of 0.325. This 
meansthat thecurrent ratio, debt to equity ratio, grossprofit marginandtotalasset 
turnovercontributedfor32,5% of theprofitsof manufacturingcompaniesin Indonesia 
Stock Exchangein 2008-2010, while the remaining67,5%can be explainedby 
thevariablesother than themodel. 

Keywords: current ratio, debt to equity ratio, grossprofitmargin, total asset turnover, 
profitchanges. 
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PENDAHULUAN 

 Dalam kegiatan bisnis selalu di hadapkan berbagai persoalan yang 

memerlukan keputusan yang tepat dan cepat. Dalam bisnis setiap permasalahan akan 

berdampak ekonomis kerugian atau keuntungan. Seorang manajer harus mampu 

mengambil keputusan yang tepat  maka perlu mancari dan mengumpulkan berbagai 

bahan informasi agar dalam pengambilan keputusannya dapat menghasilkan yang 

terbaik (Harahap: 2006). Informasi yang dibutuhkan informasi akuntansi dalam 

bentuk laporan keuangan. Akuntansi didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, 

pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang dapat 

dipakai untuk penilaian dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut 

(Hanafi, 2009: 27). Informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan yang terdiri 

dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (misalnya, arus kas 

atau laporan arus dana) catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang 

merupakan bagian integral dari laporan keuangan (IAI 2002). 

Laporan keuangan merupakan suatu laporan kinerja yang bersifat historis atas 

suatu perusahaan pada periode tertentu yang bermanfaat dalam memberikan suatu 

informasi untuk mengevaluasi, menganalisis, dan mengambil keputusan bagi para 

eksekutif perusahaan (Raharjaputra, 2009). Informasi yang didapat dari laporan 

keuangan biasanya digunakan oleh berbagai pihak-pihak yang berkepentingan baik 

pihak internal maupun pihak eksternal. Pihak eksternal meliputi para investor dan 

calon investor, kreditur (pemberi pinjaman), kreditor usaha lainnya, pelanggan, 

pemerintah, karyawan, dan para pemegang saham (Prastowo, 2008: 3). Pihak internal 

adalah pemilik dan manajemen. 

Untuk dapat menginterprestasikan informasi akuntansi dengan tujuan dan 

kepentingan pemakainya telah dikembangkan seperangkat teknik analisis yang 

didasarkan pada laporan keuangan yang dipublikasikan. Salah satu teknik yang 

diaplikasikan dalam praktik bisnis adalah analisis rasio keuangan. Rasio keuangan 

dapat dipahami sebagai hasil yang diperoleh antara satu jumlah dengan jumlah yang 
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lain. Rasio keuangan dapat digunakan untuk menjelaskan atau memberi gambaran 

kepada penganalisa tentang baik buruknya keadaan atau kondisi keuangan suatu 

perusahaan (Munawir, 2000). Analisis rasio keuangan merupakan analisis yang 

menunjukkan hubungan diantara pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan atau 

pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Dalam penelitian ini, 

rasio-rasio keuangan sebagai salah satu informasi dalam laporan keuangan yang 

digunakan untuk memprediksi kinerja keuangan perusahaan atau memprediksi laba 

perusahaan dimasa mendatang. 

Rasio keuangan yang dipakai dalam memprediksi perubahan laba pada 

penelitian ini adalah: rasio likuiditas di wakili current ratio,rasio solvabilitas di 

wakili debt to equity ratio, rasio profitabilitas di wakili gross profit margin, dan rasio 

aktivitas di wakili total asset trunover. Current ratiomerupakanrasio ini menunjukkan 

sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancarnya. Semakin besar 

perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar semakin tinggi kemampuan 

perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya(Harahap, 2006: 301). 

Debt to equity ratio merupakan rasio yang menggambarkan sampai sejauh 

mana modal pemilik dapat menutupi utang-utang kepada pihak luar. Rasio ini dapat 

dihitung dengan membagi total hutang dengan modal sendiri (Harahap, 303: 2006). 

Gross profit margin rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan melahirkan 

laba yang akan menutupi biaya-biaya tetap atau biaya operasi lainnya. Dengan 

pengetahuan atas rasio gross profit margin dapat mengontrol pengeluaran untuk biaya 

tetap atau biaya operasi sehingga perusahaan dapat menikmati laba. Rasio ini dapat 

dihitung dengan laba kotor dibagi dengan penjualan (Harahap, 2006: 306). 

Total asset turnover rasio ini menunjukkan perputaran total aktiva diukur 

dengan volume penjualan dengan kata lain seberapa jauh kemampuan semua aktiva 

menciptakan penjualan. Semakin tinggi rasio ini semakin baik. Rasio ini dapat 

dihitung dengan membagi penjualan dengan total aktiva. Rasio yang tinggi biasanya 
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menunjukkan manajemen yang baik, sebaliknya rasio yang rendah harus membuat 

manajemen mengevaluasi, pemasaran, dan pengeluaran modalnya (Hanafi, 2009). 

Dengan memprediksi laba dapat diketahui prospek perusahaan dan mampu 

untuk memprediksi dividen yang akan diterima dimasa mendatang. Laba sangat 

penting bagi perusahaan, karena berhasil atau tidak suatu perusahaan pada umumnya 

di ukur dengan laba yang diperoleh untuk kelangsungan hidup perusahaan. Informasi 

laba berfungsi untuk menilai kinerja manajemen, membantu memperkirakan 

kemampuan laba dalam jangka panjang, memprediksilaba perusahaan dimasa 

mendatang dan menaksir resiko dalam meminjam atau dalam melakukan investasi. 

Laba (penghasilan bersih) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode 

akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan 

kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi 

penanaman modal (Prastowo, 2008:12).Perubahan laba yang tinggi mengindikasikan 

laba yang diperoleh perusahaan tinggi, sehingga tingkat pembagian deviden 

perusahaan tinggi pula Lusiana, 2008 (Nurmalasari). 

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian lebih lanjut temuan-

temuan empiris mengenai rasio keuangan, khususnya yang menyangkut kegunaannya 

dalam memprediksi laba yang akan datang. Jika rasio keuangan dapat dijadikan 

sebagai prediktor perubahan laba di masa yang akan datang, temuan ini merupakan 

pengetahuan yang cukup berguna bagi para pemakai laporan keuangan yang secara 

riil, maupun potensial berkepentingan dengan suatu perusahaan.  

Beberapa penelitian mengenai rasio keuangan dalam memprediksi perubahan 

laba. Syamsudin (2009) menyimpulkan bahwa variabel Current Ratio (CR), Total 

Asset Turnover(TATO)mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perubahan 

laba. Sedangkan variabel Debt to Equity Ratio (DER),danNet Profit Margin (NPM) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba. selain itu, Demawan (2011) 

menyimpulkan bahwa rasio yang dapat digunakan sebagai prediksi  perubahan laba 
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yang akan datang adalah variabel CR, OPM, NIS, dan SCL, sedangkan variabel 

GPM, ROE, ITO, dan TATO tidak dapat digunakan sebagai prediksi perubahan laba. 

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui apakah current ratio, debt to equity 

ratio, gross profit margin, dan total asset turnover secara individu dan bersama-sama 

berpengaruh dalam memprediksi perubahan laba pada perusahaan manufaktur. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Untuk mengetahui lebih jelasnya suatu masalah yang sedang diteliti, maka 

disini akan diberikan gambaran kerangka pemikiran secara skematis sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif 

merupakan penelitian yang menggambarkan keadaan yang menjadi fokus dalam 

penelitian berdasarkan data berupa angka yang telah dikumpulkan. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu 

sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media 

perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data berupa laporan keuangan 

Current Ratio (CR) 

Debt to Equity 
Ratio (DER) 

Gross Profit 
Margin (GPM) 

 

Total Asset 
Turnover (TATO) 
 

Perubahan Laba 
Perusahaan Manufaktur 
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perusahaan manufaktur yang go public dan diterbitkan Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD) yang diperoleh dari BEJ Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Data berupa laporan keuangan yang diperlukan mencakup 

tahun periode 2008-2010. Data tersebut digunakan untuk menghitung perubahan laba 

di masa yang akan datang. 

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan objek (satuan-satuan/ individu-

individu) yang karakteristiknya hendak diduga (Djarwanto, 2005: 93). Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur go public yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun  periode 2008-2010.Sampel yang diambil 

adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun periode 2008-2010 sebanyak 40 perusahaan. Pengambilan sampel 

dipilih secara purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kiriteria-

kriteria tertentu dari peneliti. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan 

konsisten ada selama periode penelitian tahun periode 2008 sampai 2010. 

2. Menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember 2008, 2009, dan 2010 secara 

berturut-turut selama periode pengamatan. 

3. Perusahaan tidak menghasilkan laba negatif selama periode 2008 sampai 

periode 2010. 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan dokumentasi 

yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat keterangan-

keterangan yang telah didokumentasikan dengan mengambil dokumen penelitian 

dengan menggunakan literatur-literatur yang terkait dengan penelitian. 

difinisi operasional dalam penelitian ini terdapat 2 variabel, yaitu variabel 

dependen dan variabel independen. 

1. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perubahan laba. 

Nilai perubahan laba yang digunakan adalah perubahan laba relatif dengan alasan 

angka laba tersebut lebih representatif dibandingkan laba absolut yang 
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dimaksudkan untuk menghindari pengaruh ukuran perusahaan. Dasar perhitungan 

perubahan laba adalah laba sebelum pajak dengan alasan untuk menghindari 

pengaruh penggunaan tarif pajak yang berbeda antar periode yang dianalisis. 

Rumus perubahan laba relatif dapat dihitung dengan cara:  

∆푌 =
푌 − 푌
푌

 

 

Keterangan:∆Ytadalah Perubahan Laba, Ytadalah Laba perusahaan tertentu 

pada pada periode tertentu, Yt-1 adalah Laba perusahaan tertentu pada periode 

sebelumnya. 

 

2. Variabel independen 

a. Current Ratio (CR) Rasio Likuiditasmengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya 

(aktiva yang akan berubah menjadi kas dalam waktu satu siklus bisnis). Current 

ratio menunjukkan perbandingan antara aktiva lancar dibagi dengan hutang 

lancar (Hanafi, 2009: 77). 

퐶푢푟푟푒푛푡 푅푎푡푖표 (퐶푅) =
Aktiva Lancar
Hutang Lancar 

b. Deb to Equity Ratio (DER)Raio Solvabilitas rasio ini menggambarkan sampai 

sejauh mana modal pemilik dapat menutupi utang-utang kepada pihak luar. 

Rasio ini menunjukkan perbandingan antara total hutang perusahaan terhadap 

modal sendiri. Berikut ini perhitungan debt to equity ratio: 

퐷푒푏푡 푡표 퐸푞푢푖푡푦 푅푎푡푖표 =
Total Utang

 Modal Sendiri 

c. Gross Profit Margin (GPM)Rasio Profitabilitas rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan melahirkan laba yang akan menutupi biaya-biaya tetap 

atau biaya operasi lainnya. Perhitungan dari rasio ini adalah: 

퐺푟표푠푠 푃푟표푓푖푡 푀푎푟푔푖푛 =
Laba Kotor
Penjualan  
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d. Total Asset Turnover (TATO)Rasio aktivitas rasio ini menunjukkan perputaran 

total aktiva diukur dengan volume penjualan dengan kata lain seberapa jauh 

kemampuan semua aktiva menciptakan penjualan. Semakin tinggi rasio ini 

menunjukkan manajemen yang baik, sebaliknya rasio yang rendah harus 

membuat manajemen mengevaluasi strategi, pemasarannya, dan pengeluaran 

modalnya. Total asset turnover perbandingan antara penjualan dibagi dengan 

total aktiva (Hanafi, 2009: 79). 

푇표푡푎푙 퐴푠푠푒푡 푇푢푟푛표푣푒푟 (푇퐴푇푂)  =
Penjualan

Total Aktiva 

Metode analisis data yang digunakan adalah teknik regresi linier berganda 

analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari 

vareabel independen terhadap variabel dependen, maka digunakan model regresi 

linier berganda. Adapun persamaan dari regresi linier berganda sebagai berikut: 

Y =a + b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+e 

Keterangan: 

Y  : Perubahan Laba 

a  :  Konstanta 

b1-b4 : Koefisien Regresi dari masing-masing variabel 

X1  : Current Ratio 

X2  : Debt to Equity Ratio 

X3  :Gross Profit Margin 

X4  :Total Asset Turnover  

e : random error atau variabel gangguan 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

1. Pengaruh Current Ratio (CR) Terhadap Prediksi Perubahan Laba 

Current Ratio(CR)mengukur kemampuan perusahaan memenuhi hutang 

jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya (aktiva yang akan berubah 
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menjadi kas dalam waktu satu siklus bisnis). Current ratio menunjukkan 

perbandingan antara aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar (Hanafi, 2009: 77). 

Hasil perhitungan variabel current ratiodiperoleh nilai thitung = 2,065> 1,984 

(p= 0,041< 0,05); sehingga H1diterima, artinya current ratioberpengaruh signifikan 

dalam memprediksi perubahan laba pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia. 

Pengaruh current Ratio terhadap perubahan laba adalah semakin tinggi nilai 

current ratio maka laba bersih yang dihasilkan perusahaan semakin sedikit, karena 

rasio lancar yang tinggi menunjukkan adanya kelebihan aktiva lancar yang tidak baik 

terhadap profitabilitas perusahaan karena aktiva lancar menghasilkan return yang 

lebih rendah dibandingkaan dengan aktiva tetap (Hanafi: 2009)  

2. Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Prediksi Perubahan Laba 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang menggambarkan sampai 

sejauh mana modal pemilik dapat menutupi utang-utang kepada pihak luar. Rasio ini 

dapat dihitung dengan membagi total hutang dengan modal sendiri(Harahap, 303: 

2006). 

Hasil perhitungan variabel debt to equity ratiodiperoleh nilai thitung = 4,896> 

1,984 (p= 0,000< 0,05); sehingga H2 diterima, artinya debt toequity 

ratioberpengaruh signifikan dalam memprediksi perubahan laba pada perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap perubahan laba adalah semakin tinggi 

Debt to Equity Ratio menunjukkan semakin tinggi penggunaan hutang sebagai 

sumber pendanaan perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan resiko yang cukup besar 

bagi perusahaan ketika perusahaan tidak mampu membayar kewajiban tersebut pada 

saat jatuh tempo, sehingga akan mengganggu kontinuitas operasi perusahaan. Selain 

itu, perusahaan akan dihadapkan pada biaya bunga yang tinggi sehingga dapat 

menurunkan laba perusahaan. 

3. Pengaruh Gross Profit Margin (GPM) Terhadap Prediksi Perubahan Laba  
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Gross Profit Margin (GPM)rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

melahirkan laba yang akan menutupi biaya-biaya tetap atau biaya operasi lainnya. 

Dengan pengetahuan atas rasio Gross Profit Margin dapat mengontrol pengeluaran 

untuk biaya tetap atau biaya operasi sehingga perusahaan dapat menikmati laba. 

Rasio ini dapat dihitung dengan laba kotor dibagi dengan penjualan. (Harahap, 2006: 

306). 

Hasil perhitungan untuk variabel gross profit margindiperoleh nilai thitung = 

2,540> 1,984 (p= 0,012< 0,05); sehingga H3 diterima, artinya gross profit 

marginberpengaruh signifikan dalam memprediksi perubahan laba pada perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

Pengaruh Gross Profit Margin terhadap perubahan laba bersih perusahaan 

adalah semakin tinggi nilai rasio ini semakin baik, karena laba bersih yang dihasilkan 

akan semakin meningkat, hal tersebut bahwa laba kotor yang dihasilkan dapat 

menutupi biaya bervariasi yang digunakan untuk melakukan kegiatan penjualan. 

4. Pengaruh Total Asset Turnover (TATO) Terhadap Prediksi Perubahan Laba 

Total Asset Turnover (TATO) rasio ini menunjukkan perputaran total aktiva 

diukur dengan volume penjualan dengan kata lain seberapa jauh kemampuan semua 

aktiva menciptakan penjualan. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan manajemen 

yang baik, sebaliknya rasio yang rendah harus membuat manajemen mengevaluasi 

strategi, pemasarannya, dan pengeluaran modalnya. Total assets turnover 

perbandingan antara penjualan dibagi dengan total aktiva (Hanafi, 2009: 79). 

Variabel total assets turnoverdiperoleh nilai thitung = 3,156> 1,984 (p= 0,002< 

0,05); sehingga H4 diterima, artinya total assets turnoverberpengaruh signifikan 

dalam memprediksi perubahan laba pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia. 

Pengaruh rasio Total Asset Turnover (TATO) terhadap perubahan laba bersih 

perusahaan adalah semakin cepat tingkat perputaran aktivanya maka laba bersih yang 

dihasilkan akan semakin meningkat, karena perusahaan sudah dapat memanfaatkan 
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aktiva tersebut untuk meningkatkan penjualan yang berpengaruh terhadap pendapatan 

perusahaan. 

5. Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Groos Profit Margin dan Total 

Assets Turnover Terhadap Prediksi Perubahan Laba 

Laba (penghasilan bersih) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu 

periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan 

kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi 

penanaman modal (Prastowo, 2008: 12).Laba yang diperoleh perusahaan untuk tahun 

yang akan datang tidak dapat dipastikan maka perlu adanya prediksi perubahan laba. 

Perubahan laba merupakan kenaikan atau penurunan laba per tahun. Perubahan laba 

yang tinggi mengindikasikan laba yang diperoleh perusahaan tinggi, sehingga tingkat 

pembagian deviden perusahaan tinggi pula Lusiana, 2008 (Nurmalasari). 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh Fhitung = 13,868>2,45 (p= 0,000 < 

0,05); sehingga H5diterima, artinya current ratio, debt to equity ratio, gross profit 

margin, dan total assets turnoversecara bersama-sama berpengaruh dalam 

memprediksiperubahan laba pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

Sehingga pemilihan current ratio, debt to equity ratio, gross profit margin,dan total 

assets turnoversebagai prediktor dari perubahan laba perusahaan manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia sudah tepat. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tentang analisis rasio keuangan dalam memprediksi 

perubahan laba pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-

2010 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Current ratiodiperoleh nilai thitung = 2,065> 1,984 (p= 0,041< 0,05); sehingga 

berpengaruh signifikan dalam memprediksi perubahan laba pada perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Berarti hipotesis pertama yang menyatakan 
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“Current ratio mampu memprediksi perubahan laba pada perusahaan 

manufaktur”, terbukti kebenarannya. 

2. Debt to equity ratiodiperoleh nilai thitung = 4,896 > 1,984 (p= 0,000< 0,05); 

sehingga berpengaruh signifikan dalam memprediksi perubahan laba pada 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Berarti hipotesis kedua yang 

menyatakan “Debt to equityratio mampu memprediksi perubahan laba pada 

perusahaan manufaktur”, terbukti kebenarannya. 

3. Gross profit margindiperoleh nilai thitung = 2,540> 1,984 (p= 0,012< 0,05); 

sehingga berpengaruh signifikan dalam memprediksi perubahan laba pada 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Berarti hipotesis ketiga yang 

menyatakan “gross profitmargin mampu memprediksi perubahan laba pada 

perusahaan manufaktur”, terbukti kebenarannya. 

4. Total assets turnoverdiperoleh nilai thitung = 3,156> 1,984 (p= 0,002< 0,05); 

sehingga berpengaruh signifikan dalam memprediksi perubahan laba pada 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Berarti hipotesis keempat yang 

menyatakan “total asset turnover mampu memprediksi perubahan laba pada 

perusahaan manufaktur”, terbukti kebenarannya. 

5. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh Fhitung = 13,868> 2,45 (p= 0,000 < 0,05); 

sehingga current ratio, debt to equity ratio, gross profit margin,dan total assets 

turnoversecara bersama-sama berpengaruh dalam memprediksi perubahan laba 

pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.  Berarti hipotesis kelima 

yang menyatakan “Current ratio, debt to equity ratio, gross profit margin, dan 

total asset turnover secara bersama-sama mampu memprediksi perubahan laba 

pada perusahaan manufaktur”, terbukti kebenarannya. 

6. Hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (R2)sebesar 0,325. Hal ini 

berarti bahwa current ratio, debt to equity ratio, gross profit margin,dan total 

assets turnovermemberikan sumbangan sebesar 32,5% terhadap laba perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010, sedangkan sisanya sebesar 

67,5% dapat dijelaskan oleh variabel yang lain di luar model. 
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Saran 

1. Berpengaruhnya rasio keuangan dalam memprediksi perubahan laba perusahaan 

manufaktur dapat dijadikan pertimbangan bagi perusahaan dalam meningkatkan 

kinerja perusahaan, sehingga mampu meningkatkan laba. 

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel penelitian 

ataupun menggunakan berbagai macam rasio dalam mengetahui suatu perusahaan 

terutama dalam perubahan laba. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas jangkauan penelitian 

dengan menambahkan periode serta faktor-faktor fundamental lain yang 

mempengaruhi laba perusahaan 
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